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Założona dwa lata temu przez 
specjalistę chorób wewnętrz-
nych Halinę Karpińską Vimedica 
Gdynia to zespół ośmiu lekarzy. 
Jak podkreśla założycielka 
Vimedica, wszyscy oni cieszą się 
bardzo dobrą opinią wśród pa-
cjentów. Najważniejsze dla nich 
jest to, żeby pacjenci byli zado-
woleni z opieki, jaka jest 
nad nimi roztaczana.  

– Dwa lata temu postano-
wiłam stworzyć miejsce przyja-
zne dla pacjenta i właśnie ich 
dobre opinie były jednym z kry-
teriów wyboru, kiedy tworzyli-
śmy zespół naszej przychodni – 
zaznacza założycielka 
Vimedica. – Zależało mi na tym, 
żeby wchodząc tutaj pacjent 
czuł się bezpiecznie i miał 
do dyspozycji różnych specjali-
stów, którzy będą potrafili mu 
pomóc. Znakomita większość 
pacjentów trafia do nas z pole-
cenia, inni przez stronę 
internetową, a część podąża 
za „swoimi” lekarzami z placó-
wek, w których wcześniej się le-
czyli. Udało mi się stworzyć ze-
spół lekarzy specjalistów o wy-
sokich kwalifikacjach i z empa-
tycznym podejściem do pa-
cjenta.  

Bez pośpiechu  
w gabinecie 
Vimedica powstała jako alter-
natywa dla przychodni i gabi-
netów medycznych, w których 
lekarze nie mają dla pacjenta 
wystarczająco dużo czasu. – 
Pracowałam w kilku przychod-
niach i nie zawsze zgadzałam 
się z traktowaniem w nich cho-
rych – mówi Halina Karpińska. 
– W służbie zdrowia, zarówno 
publicznej, jak i prywatnej, 
często mamy problem z przed-
miotowym traktowaniem pa-
cjenta. Zależało mi na tym, 
żeby w Vimedica pacjent był 
zawsze prawidłowo 
zdiagnozowany i leczony. Ma-
rzyło mi się takie miejsce, gdzie 
nie ma pośpiechu i lekarz może 
poświęcić pacjentowi dosta-
tecznie dużo czasu. Wizyty 
u specjalistów Vimedica trwają 
od 20 do 30 minut. Dzięki temu 
możemy uważnie wysłuchać 
i zbadać każdego pacjenta, po-
stawić diagnozę i wyjaśnić za-
lecenia. Dzisiaj wszyscy żyją 
w biegu, dlatego pacjenci doce-
niają, że mamy dla nich czas. 
Wizyty u internisty standar-
dowo trwają w naszej przy-
chodni 30 minut. Jeśli pacjent 
umawia się do lekarza innej 
specjalizacji, prosimy o infor-
mację, jaki jest powód wizyty, 
aby zaplanować wystarczająco 
dużo czasu. 

Bliskie terminy wizyt 
Pacjenci Vimedica mogą liczyć 
na dostępność wizyt u swoich 
specjalistów. Nikt nie chce prze-
cież zwlekać z rozpoczęciem le-
czenia infekcji ani czekać mie-
siącami na wizytę u kardiologa. 
W kameralnej przygodni ła-
twiej jest zareagować na je-
sienną epidemię grypy, czy 
zwiększyć dostępność potrzeb-
nych specjalistów. Dostępność 
wizyt przekłada się z kolei 
na skuteczne, bo wdrożone 
na czas leczenie. 

Oprócz pacjentów z przy-
słowiową grypą, gabinety 
Vimedica odwiedzają głównie 
pacjenci z chorobami przewle-
kłymi. W takich przypadkach 
lekarz zbiera dokładny wy-
wiad, przeprowadza badanie 
przedmiotowe oraz najczęściej 
zleca wykonanie badań dodat-
kowych – laboratoryjnych 
i obrazowych. Do pełnego 
zdiagnozowania pacjenta po-
trzeba 2-3 wizyt i potem kolejne 
konsultacje odbywają się co 3 
miesiące – słyszymy 
w Vimedica. 

Lekarz dostępny online 
Jeżeli w trakcie leczenia poja-
wią się nowe okoliczności (np. 
występuje reakcja alergiczna 

na leki lub lek jest niedostępny) 
pacjenci mają możliwość kon-
taktu mailowego i telefonicz-
nego z lekarzem. – Wiedzą, że 
mogą przedstawić nam swoje 
wątpliwości i otrzymają rze-
czowe wyjaśnienia – mówi za-
łożycielka Vimedica. – Sukce-
sem jest dla nas każdy wyle-
czony, zadowolony pacjent. 
Dlatego poświęcamy pacjen-
tom tyle czasu, ile potrzeba, 
żeby uważnie ich wysłuchać 
i zbadać, postawić diagnozę 
i wyjaśnić zalecenia.  

Empatia nie do przecenienia 
Siłą Vimedica jest partnerskie 
traktowanie pacjenta. Ważne 
jest, by pacjent wiedział, dla-
czego jego organizm źle funk-
cjonuje i co jest przyczyną cho-
roby. Zdarza się, że pacjenci 
przychodzą z chorobami 
przewlekłymi, z którymi zma-
gają się od wielu lat. Wtedy 
szczególnie istotne jest, żeby 
pacjent był świadomy stanu 
swojego organizmu i tego, 
na czym będzie polegać lecze-
nie. – Dla każdego chorego 
mamy czas, zależy nam, żeby 
przychodząca do nas osoba 
czuła, że jest pod opieką odpo-
wiednich specjalistów, którzy 
zadbają o jej zdrowie – mówi 

Halina Karpińska. – Dużą wagę 
przywiązujemy do wytłuma-
czenia pacjentowi procesu le-
czenia. Pacjent powinien rozu-
mieć, jak i dlaczego powinien 
postępować, co powinien 
zmienić w swoim stylu życia, 
jak zmienić nawyki żywie-
niowe i w jakim stopniu zwięk-
szyć aktywność fizyczną. Po-
winien też wiedzieć, jak dzia-
łają leki, które będzie przyjmo-
wał oraz jak ważne jest ich 
przyjmowanie zgodnie z tym, 
jak zostały zaordynowane. 
Efekty leczenia pacjenta, który 
to wszystko wie i rozumie, 
który współpracuje z leka-
rzem, są znacznie lepsze. Dla-
tego tak ważny jest dobry kon-
takt lekarza z pacjentem i prze-
konanie pacjenta, że może le-
karzowi zaufać. W naszym za-
wodzie empatia dla drugiego 
człowieka jest nie do przece-
nienia. 

Nowoczesny styl życia jest… 
niezdrowy 
W gabinetach Vimedica na pa-
cjentów czekają kardiolog, ne-
urolog, urolog, endokrynolog, 
internista i radiolog. Vimedica 
posiada m.in. sprzęt do diagno-
styki USG i sondy potrzebne 
do wykonania szerokiego 

spektrum badań. – Wykonu-
jemy wszystkie badania kar-
diologiczne, jakie można zro-
bić w trybie ambulatoryjnym, 
m.in. echokardiografię, próby 
wysiłkowe, badanie EKG me-
todą Holtera i pomiar ciśnienia 
tętniczego metodą Holtera – 
mówi Halina Karpińska. – 
W Vimedica pracują lekarze 
specjaliści, których pacjenci 
potrzebują najczęściej 
przy obecnym stylu życia i ob-
ciążeniach cywilizacyjnych. 
Można do nas przyjść zarówno 
z grypą, jak i nadciśnieniem, 
cukrzycą, bólem pleców, prob-
lemami hormonalnymi, zespo-
łami neurologicznymi czy lę-
kiem lub depresją. Stosujemy 
holistyczne podejście do każ-
dego pacjenta, gdyż nie 
chcemy popełniać błędu lecze-
nia tylko jednej choroby i jed-
nego narządu. Ludzki orga-
nizm jest skomplikowanym 
mechanizmem i jeżeli zawie-
dzie jeden „trybik”, to całość 
prędzej czy później przestanie 
działać. 

Vimedica Gdynia zamie-
rza się dalej rozwijać. Plano-
wane jest rozszerzenie liczby 
specjalizacji i podjęcie współ-
pracy m.in. z dermatologiem, 
diabetologiem, psychologiem 

i psychiatrą. – Żyjemy w cią-
głym stresie, co przyczynia się 
do wielu schorzeń, szczegól-
nie do rozwoju chorób cywili-
zacyjnych, takich jak nadciś-
nienie, choroby serca, miaż-
dżyca czy cukrzyca. Ich lecze-
nie wymaga holistycznego po-
dejścia do pacjenta. 

Lek na całe zło 
Pracę wykonywaną przez le-
karzy w gabinetach Vimedica 
przy ulicy Mściwoja 10/3 
w Gdyni doceniają trójmiejscy 
pacjenci, którzy chwalą ich 
wiedzę, profesjonalizm i em-
patię. – Pani doktor nie zlekce-
ważyła moich symptomów 
i złego samopoczucia – pisze 
na jednym z portali oceniają-
cych lekarzy pani Anna. – 
Dzięki jej czujności i zleconym 
badaniom udało się 
zdiagnozować zmianę w przy-
sadce, która powodowała sze-
reg dolegliwości. Bardzo cenię 
sobie jej fachowość i ogromną 
wiedzę. Inna pacjentka do-
daje.  

– Zgadzam się, Pani dok-
tor jest „lekiem na całe zło”, jej 
spokój wnikliwość i czas, który 
ma dla pacjenta, czyni to, że 
człowiek już wychodzi nieco 
zdrowszy po wizycie u niej.

I miejsce - Vimedica Gdynia, Gdynia

W naszym zawodzie empatia dla drugiego człowieka jest nie do przecenienia - mówi  Halina Karpińska

Sukcesem dla naszej placówki jest każdy  
wyleczony i zadowolony pacjent


